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 Estas pequenas, porém expressivas peças foram compostas por Jerônimo de 
Sousa, nome genérico utilizado por pelo menos dois compositores de Vila Rica (antiga 
Ouro Preto): Jerônimo de Sousa Lobo Lisboa e Jerônimo Sousa Lobo Queirós, que 
floresceram entre 1746 e 1826. Foram editadas no v.2 da série Patrimônio Arquivístico-
Musical Mineiro (PAMM 10 e 11), publicada da Secretaria de Estado de Cultura de 
Minas Gerais em 2008. 
 Salve Regina é uma Antífona de Nossa Senhora, destinada a várias funções 
litúrgicas e paralitúrgicas, entre elas as Vésperas e as Missas dominicais, enquanto Vide 

Domine, quoniam tribulor foi escrito para o Setenário das Dores, função celebrada 
durante sete dias, nos quais eram rememoradas cada uma das “dores” de Nossa Senhora, 
que correspondem a passagens particularmente sofridas de sua vida. As duas 
composições aparecem isoladas em várias cópias mineiras, porém associadas em sua 
principal fonte, um pequeno e belo manuscrito de meados do século XIX, pertencente à 
Casa de Cultura de Santa Luzia (MG). 
 As duas peças são homofônicas e sem solos, com freqüente ornamentação e 
intensa movimentação dos violinos. Na antífona Salve Regina alternam-se tutti e duos 
de contralto e tenor, acompanhados por uma rica figuração no violino I e freqüentes 
acordes arpejados, notas rebatidas e baixos de Alberti. É comum, em toda a obra, a 
terminação feminina nas cadências, típica das melodias de modinhas luso-brasileiras da 
transição do século XVIII para o XIX.  
 Na antífona Vide Domine, quoniam tribulor, música bem mais difundida em 
manuscritos mineiros que a obra precedente, alternam-se duos, trios e quartetos, 
utilizando-se uma textura diferente a cada uma das frases ou segmentos do texto 
literário, possivelmente com a função de ressaltar seu significado e seu caráter 
melancólico. O autor explora de maneira sensível a forma poética do texto, dividindo-o 
em dois blocos (Vide Domine e Quoniam amaritudine) e separando-os com três 
compassos destinados exclusivamente às cordas. Para dar maior força expressiva ao 
versículo, Jerônimo de Sousa apresenta o texto completo duas vezes, a primeira em uma 
seção em Mi bemol maior e a segunda em Fá menor, ambas com o mesmo material 
temático e sempre terminando na dominante da seção seguinte. Um trecho final de três 
compassos sobre a repetição da frase Et domi mors similis est leva a tonalidade 
novamente para Mi bemol maior. 
 Em nenhuma das fontes conhecidas destas duas obras existem partes de trompas, 
mas são freqüentes as partes de flautas I e II, cuja composição por Jerônimo de Sousa é 
discutível e, por isso, estão ausentes na presente gravação. Difícil, no entanto, é precisar 
a época na qual foram compostas. Seu estilo distancia-se das obras de José Joaquim 
Emerico Lobo de Mesquita (1746?-1805), porém aproxima-se das de João de Deus de 
Castro Lobo (1794-1832), o que pode nos proporcionar uma certa idéia de quando 
foram idealizadas. Talvez sejam composições da década de 1810 ou 1820, um período 
de particular exuberância da música sacra mineira. 
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 A rica interpretação que aqui se ouve valoriza a beleza destas pequenas 
composições, representantes de uma fase de intensa criatividade na música sacra 
mineira e brasileira. Seu estilo, de inegável origem européia, não visava diferenciar a 
música escrita na América daquela produzida no Velho Mundo, ainda que certos 
“sotaques” possam ser identificados. Seu valor não está na busca dessa diferença, 
concepção hoje considerada praticamente irrelevante, mas sim na idéia de que os 
cristãos entendiam-se como iguais em qualquer lugar do mundo. Talvez seja esse o 
maior mérito daqueles que, em lugar de invadir terras anteriormente habitadas, 
enriquecer-se com elas, explorar o trabalho escravo e esgotar os recursos minerais em 
benefício de uma minoria local e de potências internacionais, dedicaram suas vidas à 
arte e à contemplação espiritual. Somos capazes disso no presente? 
 


